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03ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE INDAIATUBA – SP 

 

EDITAL DE LEILÃO, de conhecimento de terceiros interessados na lide e de intimação dos executados RACE 

ABRASIVOS IND. E COM. LTDA. (CNPJ/MJ 74.560.533/0001-64) E ROBERTO GAIDO (CPF/MF 712.757.978-49): 

 

A Doutora, MMª. Juíza de Direito Camila Castanho Opdebeeck, da 03ª Vara Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba-SP, 

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por 

este Juízo, processam-se os autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra 

RACE ABRASIVOS IND. E COM. LTDA. E OUTRO, processo nº. 0019461-78.2009.8.26.0248 tendo sido designada a 

venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em  09 de janeiro de 2017, às 10h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 12 de janeiro de 

2017, às 10h45min e se encerrará em 01 de fevereiro de 2017, às 10h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 

desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 

executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Bem: “01 (Uma) PRENSA HIDRÁULICA, 500 toneladas, modelo AM500N, série 03/2005, nota fiscal 132, em 

funcionamento. Depositário: Roberto Gaido (CPF/MF 712.757.978-49). Localização: Alameda Comendador Doutor 

Santoro Mironi, 711, Indaiatuba – SP. Onûs: Não foram lozalizados quaisquer informações sobre eventuais débitos e 
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restrições quanto ao bem. Valor da Causa: R$ 186.703,78 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e três reais e setenta e 

oito centavos), em 12/2009. Avaliação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Onûs: Não foram localizados quaisquer 

informações sobre eventuais débitos e restrições quanto ao bem. Não constam nos autos causa ou recurso pendente de 

julgamento.  

 

Eu,                                                                                                  escrivã (o) subscrevi 

 

___________________________ 

Camila Castanho Opdebeeck 

Juíza de Direito 


